
Z ptasiej perspektywy

Dominantą Ratusza Staromiejskiego i całego rynku jest potężna 
gotycka wieża z 14. wieku. W momencie swego powstania była 
najwyższą budowlą całej Pragi. Na jej szczycie zostało urządzone 
pomieszczenie dla strażnika, który śledził stąd okolicę i w wypadku 
niebezpieczeństwa przekazywał miastu sygnał alarmowy.

Galeria widokowa wieży zapewnia dziś najpiękniejszy widok na 
miasto – z ptasiej perspektywy można stąd podziwiać Kościół Marii 
Panny pod Tynem czy Kościół św. Mikołaja, w oddali podziwiać 
Zamek Praski lub poddać się urokowi widoku dziesiątków wież, 
wieżyczek i kopuł bogatej praskiej architektury. Wieża ratuszowa 
jako jedyna z średniowiecznych praskich wież jest w pełni dostępna 
dla osób niepełnosprawnych – na galerię widokową wywozi 
zwiedzających nowoczesna przeszklona winda, za której 
zaprojektowanie i uruchomienie twórcy otrzymali nagrodę „Wnętrze 
roku 2000”.

Ratusz Staromiejski z wieżą i zegarem (orlojem)

Ratusz w datach

1338 – powstanie Ratusza Staromiejskiego
Ratusz Staromiejski jest jednym z najstarszych na świecie

14. wiek – wybudowanie wieży ratuszowej
Wieża ratuszowa ma 69,5 m wysokości.

1381 – pierwsze poświęcenie kaplicy ratuszowej
Kaplica została w ciągu stuleci poświęcona pięciokrotnie.

1410 – powstanie praskiego zegara astronomicznego 
i kalendarzowego (orloja)
Staromiejski zegar astronomiczny i kalendarzowy (orloj) jest dziś 
najstarszym funkcjonującym tego typu zegarem na świecie.

1458 – wybór Jerzego z Podiebradu na króla czeskiego
Wydarzenie przedstawia jeden z obrazów w Sali posiedzeń – 
monumentalne płótno ma rozmiary 5 x 7,3m.

1621 – stracenie przed ratuszem uczestników powstania 
antyhabsburskiego
Wydarzenie to upamiętnia 27 białych krzyży wkomponowanych 
w bruk rynku.

1838–1848 – nowogotycka przebudowa Ratusza Staromiejskiego
Ratusz uzyskał nowe skrzydło północnowschodnie zaprojektowane 
przez Nobilego i Sprengera.

1945 – ostrzeliwanie ratusza
Podczas powstania praskiego wskutek ataków nazistów znaczna 
część ratusza została zniszczona.
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Na wieżę bez czekania

Zwiedzający ratusz mogą zakupić za pomocą telefonu 
komórkowego oprócz klasycznego biletu wstępu również jego 
wersję elektroniczną. Jest to jedyny typ opłaty, który uprawnia 
do pierwszeństwa przy wejściu bez konieczności czekania w 
kolejce. Zaletą mBiletu jest jego niższa cena oraz mini przewodnik 
dodawany jako bonus, który można samodzielnie pobrać do 
telefonu. Przewodnik jest dostępny w 13 wersjach językowych.

Bilet telefoniczny można zdobyć po wczytaniu kodu QR lub poprzez 
bezpośredni zakup pod adresem prague.mobiletickets.cz.

Wnętrza historyczne otwarte są codziennie:
Pon.  11.00–19.00
Wt.–Ndz.  9.00–19.00

Wieża ratuszowa otwarta jest codziennie:
Pon.  11.00–22.00
Wt.–Ndz.  9.00–22.00

Wieczorne zwiedzanie Ratusza Staromiejskiego:
Pt.–So. 20.00

Specjalne zwiedzanie dla dzieci:
Ndz.  14.00

Procesja apostołów zegara praskiego:
codziennie 9.00–23.00
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Ratusz Staromiejski  
w Pradze
Ratusz Staromiejski jest najwspanialszym zabytkiem 
historycznego serca Pragi. Powstawał od 14. wieku 
poprzez sukcesywne wykupywanie pojedynczych 
domów mieszczańskich i łączenie ich w jedną całość. 
Dziś tworzy go zespół pięciu historycznych domów, 
które zawierają elementy niemal wszystkich stylów 
kolejnych epok.

Ratusz niejednokrotnie znacząco zapisał się w dziejach Pragi i państwa 
czeskiego. To w nim wybrano na króla czeskiego Jerzego z Podiebradu, 
to na jego dziedzińcu został stracony Jan Żeliwski, radykalny 
przywódca husytów. Później był świadkiem masowej egzekucji 
uczestników czeskiego powstania antyhabsburskiego. Pod koniec 
drugiej wojny światowej opierał się atakom okupantów i jego znaczna 
część została wówczas kompletnie zniszczona.

Apostołowie z bliska

Już całe stulecia przyciąga uwagę przechodzących tędy prażan  
i przybyszów z innych miast i krajów słynny praski zegar astronomiczny 
i kalendarzowy (orloj), który zdobi fasadę Ratusza Staromiejskiego 
od 1410 r. Na południowej stronie wieży ratuszowej została dla niego 
wzniesiona specjalna kamienna przybudówka, w której umieszczono 
cały mechanizm zegara. Mimo że już wówczas istniały za granicą 
starsze tego typu zegary, żaden z nich nie osiągnął takiej doskonałości 
i nie wzbudził takiego podziwu jak zegar na Starym Mieście praskim.

Zegar składa się z kilku części – oprócz tarczy astronomicznej  
i kalendarzowej wyposażony jest w mechanizm do poruszania figur 
dwunastu apostołów, którzy co każdą pełną godzinę pojawiają się w 
dwu małych oknach. Kaplica na pierwszym piętrze ratusza pozwala 
przyjrzeć się procesji apostołów także od strony wewnętrznej. 

Podczas procesji apostołów wprawiane są w ruch także inne figury 
po bokach zegara – Śmierć dzwoni, odwraca klepsydrę, pokazuje 
stojącemu obok Turkowi, że jego czas minął. Ten przecząco kręci 
głową. Podobnie zachowują się Próżność i Chciwiec.

Sale historyczne i reprezentacyjne

Nikt ze zwiedzających Pragę nie powinien pominąć zwiedzenia 
ratuszowych wnętrz. Pomieszczenia na poszczególnych piętrach 
pochodzą z różnych okresów historycznych i są przykładem 
interesującego rozwoju kompleksu ratuszowego. Dziś służą przede 
wszystkim celom reprezentacyjnym stołecznej Pragi. 

Sercem Ratusza Staromiejskiego jest kaplica Marii Panny. Powstała 
zaraz po zbudowaniu wieży ratuszowej i została poświęcona już w 
1381 r. Nabożeństwa były tu odprawiane przed każdym posiedzeniem 

rady miejskiej, odprawiano je też dla więzionych w ratuszu lub 
skazanych na śmierć, którzy stąd szli na miejsce straceń. Odprawiano 
tu msze za pomyślność panującego, częste były również obrzędy 
pogrzebowe.

Stara Sala Rady jest znaczącym dziełem stylu gotyckiego. 
Najcenniejsze pomieszczenie ratusza zachowało się w pierwotnym 
stanie z początków XV. wieku. Sala wyróżnia się bogato rzeźbionym 
belkowym stropem, rzadkimi dekoracjami rzeźbiarskimi i 
przepięknie zdobionymi zabytkowymi meblami. W przeszłości była 
ona świadkiem posiedzeń rady miasta oraz rozpraw sądu miejskiego.

Największą salą Ratusza Staromiejskiego jest Sala Posiedzeń 
Brożika. Zajmuje całą powierzchnię jednego domu i ma dwa piętra 
wysokości. Główną dekorację sali tworzą dwa wielkoformatowe 
obrazy, których twórcą był słynny malarz Wacaław Brożik. Ich 
tematem są ważne momenty czeskiej historii.

Średniowieczne podziemia

Częścią trasy, którą przechodzą zwiedzający Ratusz Staromiejski, 
są także pomieszczenia ukryte pod powierzchnią ratusza. Złożony 
system romańsko-gotyckich podziemi jest starszy niż sam ratusz. 
Kompleks średniowiecznych sal, korytarzy i tuneli jest jednocześnie 
największym tego rodzaju w Pradze. 

Ratusz Staromiejski pod koniec 19. wieku

Apostołowie ze staromiejskiego zegara – widok od wewnątrz

Romańsko-gotyckie podziemia pod ratuszemFotel burmistrza w Starej Sali Rady

Gotycka kaplica na pierwszym piętrze ratusza Staromiejskiego

Sala Posiedzeń Brożika
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